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Thực hiện Công văn số 386/TE-CSTE ngày 05/8/2021 của Cục Trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, 

chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em và Công văn số 

2150/SLĐTBXH-BVCSTEBĐG ngày 09/08/2021 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em. 

          Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên 

phạm vi toàn tỉnh. Riêng thị xã Hoài Nhơn đã có trường hợp trẻ em dương tính với 

COVID-19 (F0) và nhiều trẻ em là người tiếp xúc gần (F1) phải đi cách ly tập 

trung. Để tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thị xã, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, 

phường phối hợp thực hiện các giải pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 cho trẻ em, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

3359/UBND-VX ngày 10/6/2021 về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em 

trong mùa hè trên địa bàn tỉnh.  

2. Bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, an toàn, bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, 

chống lây nhiễm COVID-19, xây dựng các phương án ứng phó cụ thể khi có 

trường hợp F0, F1 là trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các khu điều 

trị, khu cách ly tập trung, tại cộng đồng dân cư.   

  3. Phối hợp với ngành y tế bảo đảm ưu tiên chăm sóc, điều trị các trường hợp 

trẻ em bị nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo 

quy định tại Điều 14 Luật trẻ em. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phương án tổ 

chức việc tiêm vắc xin cho các đối tượng trẻ em tại địa phương khi Việt Nam triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và hướng dẫn của ngành y tế.  

4. Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho cán bộ quản lý, người chăm 

sóc trẻ em của các cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung công lập và ngoài công lập, 

người làm việc ở các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. 

5. Kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con 

dưới 6 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19 (F0), trẻ em phải cách ly y tế tập trung 



hoặc tại nhà (F1) được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 và Công văn số 4187/UBND-VX ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

6. Tăng cường các hoạt động truyền thông cho cha, mẹ, gia đình, người 

chăm sóc trẻ em, người cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, người hoạt động 

tình nguyện, từ thiện xã hội và trẻ em về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, 

bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống, tai nạn, thương 

tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng khi trẻ em phải cách ly y tế tập 

trung, cách ly tại nhà, tại cộng đồng và thực hiện giãn cách xã hội (Sử dụng nội 

dung sản phẩm truyền thông mà Cục trẻ em phát hành và Phòng Lao động – 

TBXH đã cấp phát cho các xã, phường).  

7. Bảo đảm cho các trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

không được chăm sóc bởi cha, mẹ, người thân thì phải được chăm sóc thay thế 

theo quy định của Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư số 

14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 về hướng dẫn thực hiện các quy định 

về chăm sóc thay thế cho trẻ em. 

8. Phối hợp Mặt trận và các hội đoàn thể, chỉ đạo các ngành chuyên môn xã, 

phường tăng cường công tác phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời, nghiêm minh 

các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em đặc biệt trong thời gian cách ly 

y tế và thực hiện giãn cách xã hội.  

9. Thường xuyên thông tin, báo cáo UBND thị xã (thông qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội) về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ em tại địa 

phương trong đại dịch COVID-19 để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời 

theo thẩm quyền. Liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hướng 

dẫn và tư vấn các vấn đề về bảo vệ trẻ em. 

Yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các 

nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (biết); 

- TT Thị ủy (b/cáo); 

- TT HĐND thị xã (b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (b/cáo);  

- BCĐ phòng,chống Covid-19 thị xã; 

- Ban CHQS thị xã; 

- Phòng Y tế (t/hiện); 

- Phòng LĐTBXH (t/hiện); 

- Lưu: VT, BVCSTEBĐG. 
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